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ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Νομός Τρικάλων 

Ο Νομός Τρικάλων με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα που λόγω της θέσης τους 

αποτελούν κέντρο εμπορικής κίνησης από την αρχαιότητα, χωρίζεται σε δύο 

επαρχίες, αυτή των Τρικάλων και δεύτερη της Καλαμπάκας. Όσον αφορά τη 

μορφολογία του εδάφους το μεγαλύτερο τμήμα του είναι ορεινό και ημιορεινό( κατά 

4/5) ενώ το λιγότερο το πεδινό (κατά 1/5) καταλαμβάνει τμήμα της απέραντης 

ονομαστής Θεσσαλικής πεδιάδας. Το ορεινό του τμήμα το ορίζουν τα Χάσια στα 

βόρεια, τα Αντιχάσια προς τα Βορειοανατολικά και δυτικά κυριαρχεί η επιβλητική 

σειρά της Πίνδου όπου αμέτρητοι ορεινοί όγκοι έχουν καταγραφεί και συνδεθεί με 

θρύλους και παραδόσεις. Ανάμεσα τους ελίσσονται μεγάλα και μικρά ποτάμια με πιο 

γνωστό τον ιστορικό Πηνειό, που διασχίζει κατά μήκος το Νομό με τις πηγές του 

μέσα στα δύσβατα της Πίνδου και χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Ο Νομός Τρικάλων έχει πληθυσμό 161.936 κατοίκους. Λόγω της γεωφυσικής 

υπόστασης, το κλίμα του Νομού όπως είναι φυσικό είναι ηπειρωτικό με κρύο το 

χειμώνα και πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Επειδή το πεδινό τμήμα είναι και το πιο 

εύφορο, το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και 

καλλιεργούνται προϊόντα όπως βαμβάκι, καπνός, οπωροκηπευτικά, σιτάρι, 

καλαμπόκι κ.λ.π. ενώ στα ορεινά είναι αναπτυγμένη η κτηνοτροφία ιδιαίτερα σε 

αιγοπρόβατα και βοοειδή. Έντονη είναι και η βιομηχανική και η βιοτεχνική 

δραστηριότητα με προϊόντα που φημίζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .Μία 

επίσης σημαντική οικονομική πηγή για το Νομό είναι και ο δασικός πλούτος. Τέλος ο 

τουρισμός αποτελεί βασική ενασχόληση για τους κατοίκους μεγάλου μέρους του 

Νομού ενώ οι ευκαιρίες για ψυχαγωγία και διασκέδαση είναι πολλές και υπάρχουν 

όλο το χρόνο. 
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Προέλευση του ονόματος της πόλης των Τρικάλων 

 

Στην αρχαιότητα η πόλη των Τρικάλων λεγόταν Τρίκκη και όφειλε το όνομα της 

στην ομώνυμη νύμφη, που θεωρούνταν κάτ′ άλλους κόρη του Πηνειού και κατ′ 

άλλους κόρη του Αισώπου ποταμού και με το ίδιο όνομα συναντάται μέχρι τα πρώτα 

βυζαντινά χρόνια. 

Για την ετυμολογία του ονόματος έχουν διατυπωθεί πολλές ερμηνείες όπως ότι 

προέρχεται από το <<τρις καλός>> ή ότι ο τύπος Τρίκαλος είναι ο αρχικός και στη 

συνέχεια επικράτησε ο συνεπτυγμένος Τρίκκη ή τον τύπο Τρίκαλος- Τρίκαλα, 

ελληνικό. 

Κατά μία άλλη άποψη το όνομα της πόλης προήλθε από χαρακτηρισμό της θεάς 

Αρτέμιδος (Τρίκαλος Άρτεμις) της οποίας ναός υπήρχε στην περιοχή. Τέλος 

τονίζουμε το γεγονός ότι όλες οι εκκλησιαστικές πηγές ακόμη και μέχρι σήμερα 

(βλέπε Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών) χρησιμοποιούν τον τύπο Τρίκκη, που είναι 

γνωστή ως επισκοπή από τον 4° αιώνα. 

 

Η ιστορία του Νομού Τρικάλων 

 

Στην αρχαιότητα η περιοχή της Εστιαιώτιδας (του Νομού Τρικάλων) παίζει 

σημαντικό ρόλο στις πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις στον Ελλαδικό χώρο. 

Το Πελλιναίον, (περιοχή σημερινού δήμου Πελλιναίων, όπου ταυτίζεται με το χώρο 

μεταξύ Ταξιαρχών και Πετροπόρου), η Φαρκαδόνα και η Τρίκκη, εμφανίζονται στα 

470 π.Χ. στη θεσσαλική νομισματική ένωση στην οποία συμμετείχαν οι 

σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας. Από τον 5ο αι. ως τον 4ο αι. π.Χ. έκοψε 

νομίσματα αργυρά και χάλκινα. Ο Ασκληπιός εμφανίζεται σε νομίσματα της Τρίκκης 

τον 4ο αι. π.Χ.  Τα νομίσματα εικονίζουν στη μια όψη τη νύμφη Τρίκκη με κάτοπτρο 

και στην άλλη τον Ασκληπιό με τη ράβδο ζωής και καθήμενο μαζί με τον Ιερό Όφι. 

Φέρουν την επιγραφή «ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 

 Η πρωτεύουσα του Νομού τα Τρίκαλα, η αρχαία Τρίκκη θα ταυτισθεί με τον θεό 

της ιατρικής τον Ασκληπιό. Εδώ γεννήθηκε και εδώ έδρασε ο περίφημος γιατρός της 

αρχαιότητας. Η παράδοση τον θέλει να ψάχνει και να βρίσκει τα βότανα του στην 

περιοχή του Κόζιακα και κυρίως στην περιοχή της αρχαίας Πιαλείας. Η Τρίκκη πήρε 

μέρος στον Τρωικό πόλεμο με τριάντα πλοία και ηγήθηκαν οι γιοι του Ασκληπιού, 

Μαχάονας και Ποδαλείριος, επίσης φημισμένοι γιατροί. Η Οιχαλία (σημ. Νεοχώρι) 

που ο Όμηρος αναφέρει και οι ορεινοί Τυμφαίοι διακρίνονται στη μάχη του Γρανικού 

ποταμού, ακολουθώντας τον Μ. Αλέξανδρο. Τον 7ο αιώνα ο Ασκληπιός 

θεοποιήθηκε. Η Τρίκκη φημιζόταν κατά την αρχαιότητα για τα άλογα της τα οποία 

εικονίζονται στα γλυπτά του Παρθενώνα. 

 Η αρχαία Τρίκκη απλωνόταν ανάμεσα σε δύο φυσικά σημεία της περιοχής 

δηλαδή ανάμεσα στον ποταμό Ληθαίο και στο λόφο <<Κάστρο>>, όπου θα πρέπει να 

υπήρχε και αρχαία Ακρόπολις. Η πρώτη σημαντική μνεία του ονόματος είναι πάνω 

σε θραύσμα ενεπίγραφης στήλης που βρέθηκε στο χώρο του Ασκληπιείου, σημαντικά 

υπολείμματα του οποίου συναντάμε στο κέντρο της πόλης.Το Αιγίνιον (σημ. 

Καλαμπάκα) ήταν η σημαντικότερη πόλη της Τυμφαίας και συνδέεται με την πορεία 

και δραστηριότητα πολλών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ενώ με το βυζαντινό όνομα 

Σταγοί θα συνδεθεί το παγκόσμιο φαινόμενο πολιτιστικής κληρονομιάς, τα Μετέωρα. 

Η αρχαία Φαϋττός (σημ. Ζάρκο) θα αναπτυχθεί και στον Μεσαίωνα και στην 

Τουρκοκρατία, η Φαλώρεια (στην περιοχή της Μεγάρχης), ο Άτραγας, οι Γόμφοι, η 
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ιστορία των οποίων έχει τις ρίζες της στην κλασική εποχή, ενώ αναφέρεται η επιμονή 

που κατέβαλλε ο Ιούλιος Καίσαρας για να την κατακτήσει. Η περιοχή των Τρικάλων 

έγινε κοιτίδα πολιτισμού από αρχαιοτάτων χρόνων και είναι μία από τις πιο 

σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτισμικά και πολιτιστικά.  

Η Θεσσαλία για την καλύτερη διοίκηση της ήταν χωρισμένη σε τέσσερα φυλετικά 

κράτη, τετραρχία ή τετράδες και ένα από αυτά ήταν η Εστιαιώτις ή Ιστιαιώτις, 

περιοχή του σημερινού Νομού Τρικάλων με σπουδαιότερες πόλεις την Τρίκκη 

(Τρίκαλα) και το Αιγίνιο (Καλαμπάκα). Στους Αρχαϊκούς Χρόνους (700 - 478 π.Χ.), 

όταν ο οργανωτής της Θεσσαλίας Αλεύας Πυρρός καθιέρωσε την τετραρχία,το 

κράτος Εστιαιώτις ή Ίστιαιώτις απλωνόταν περίπου στα όρια του σημερινού νομού 

Τρικάλων. Η ονομασία, όπως γράφει ο Στράβων, οφείλεται στην εγκατάσταση 

αποίκων από την Ιστιαία της Εύβοιας. 

 Η περιοχή των Τρικάλων περιελάμβανε επίσης και την αρχαία Αθαμανία, που 

ταυτίζεται με τον ορεινό όγκο της Πίνδου και κυρίως με την περιοχή Ασπροποτάμου. 

Το πεδινό τμήμα του Νομού κατοικήθηκε πριν από 100.000 και απόδειξη αυτού είναι 

η αποκάλυψη απολιθωμένων οστών και διαφόρων χρηστικών εργαλείων που 

απεκαλύφθησαν στις όχθες του Πηνειού ποταμού. Στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο 

υπάρχουν δύο νεολιθικοί οικισμοί (7000-5000 π.Χ.), ενώ στο Σπήλαιο της Θεόπετρας 

παρατηρείται ανθρώπινη δραστηριότητα όπου αφήνει τα ίχνη της από τα 15000-8000 

π.Χ. Στα 1900π.Χ. καταφθάνουν στην Πίνδο τα πρώτα ελληνικά φύλλα Αθαμάνες, 

Αρκάδες, Αίθικοι , κ.λπ. ενώ στην περιοχή των Χασίων – Αντιχασίων πριν από το 

έτος αυτό είχαν εγκατασταθεί οι Ίωνες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Θεσσαλοί 

χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα γραφής με τους Κρήτες κατά την Μυκηναϊκή εποχή. 

Η περιοχή των Τρικάλων παρουσιάζει μία τεράστια συμμετοχή στην ιστορία της 

Ελλάδας από αρχαιοτάτων χρόνων. Το 480 π.Χ. οι πόλεις υποτάχθηκαν στους 

Πέρσες, στην εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων. Το 378 π.Χ. ενώθηκαν με τις άλλες 

θεσσαλικές πόλεις υπό τον Ιάσονα των Φερών. Το 352 π.Χ. ολόκληρη η Θεσσαλία 

ενώθηκε με το κράτος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας και το 324 π.Χ. ακολούθησε 

το Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία εναντίον των Περσών.  

Με την επικράτηση των Ρωμαίων το 197 π.Χ. η περιοχή της Τρίκκης γνώρισε 

καταστροφές και ερημώσεις από τις συγκρούσεις Ρωμαίων και Μακεδόνων. Ήταν η 

μόνη ελληνική δύναμη που αντιστάθηκε πεισματικά, με το Φίλιππο Ε' και το γιο του 

Περσέα, ο οποίος έδωσε την τελευταία ατυχή μάχη στην Πύδνα το 167 π.Χ.  

Η ιστορική αυτή δραστηριότητα θα συνεχισθεί και στη συνέχεια στα ρωμαϊκά, 

βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια. Ο νομός Τρικάλων δέχτηκε νωρίς το 

χριστιανισμό. Από τον 1ο κιόλας αιώνα επικράτησε η νέα θρησκεία, η οποία 

εδραιώθηκε τους επόμενους αιώνες, 4ο, 5ο, 6ο, χτίζοντας τους ναούς στη θέση και με 

τα υλικά των αρχαίων ιερών, όπως στην Τρίκκη, στο Αιγίνιο, στο Ζάρκο. Στα 

Βυζαντινά Χρόνια η Τρίκκη ονομάστηκε Τρίκαλα και το Αιγίνιο, Σταγοί Η βυζαντινή 

και μεταβυζαντινή εποχή έχει αφήσει έντονα σημάδια της σε αρκετά σημεία του 

Νομού τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τουριστικές διαδρομές, οι οποίες θα 

συμβάλλουν στην τουριστική και πολιτισμική καθοδήγηση των χιλιάδων επισκεπτών 

που συρρέουν στην περιοχή λόγω της ύπαρξης κυρίως των Μετεώρων. Τον 4ο αι. 

μ.Χ. η πόλη αποτέλεσε έδρα επισκοπής και έμεινε στην εκκλησιαστική ορολογία ως 

Τρίκκη.  Υπολείμματα Κεραμικής επεξεργασίας Μεταβυζαντινών Χρόνων 

βεβαιώνουν, ότι η ονομασία Τρίκαλα, πρωτοαναφέρεται από την Άννα Κομνηνή τον 

12ο αι μ.Χ. στην Αλεξιάδα. Η περιοχή δέχτηκε επιθέσεις από τους εχθρούς της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας - Γότθοι το 396, Ούννοι το 447, Σλάβοι το 577, 

Σαρακηνοί το 904. Το Μεσαίωνα Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι λεηλάτησαν την πόλη. 
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Το 1081 μ. Χ. η πόλη καταστράφηκε από τους Νορμανδούς του Βοημούνδου. Με την 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους ελευθερωτές των Αγίων Τόπων, 

Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας, το 1204, επιβλήθηκε η Φραγκοκρατία. Το 1204 

όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, τα Τρίκαλα και όλη η Θεσσαλία 

αποτέλεσαν το Δεσποτάτο της Ηπείρου, με ηγεμόνα τον Μιχαήλ Α’ Κομνηνό.  

Ο νομός Τρικάλων σύντομα επανήλθε στους Βυζαντινούς (1210-12) του Μιχαήλ 

Άγγελου Κομνηνού Α' Δούκα, στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και αργότερα στο 

βυζαντινό κράτος, με την επανασύσταση, το 1216. Το εξασθενημένο Βυζάντιο 

αδυνατούσε να υπερασπιστεί τις επαρχίες του. Από τις αρχές του 14ου αι. νέοι 

επιδρομείς μαστίζουν την περιοχή, κυρίως Αλβανοί, Κατά τον 14ο αι. μ. Χ. τα 

κατέλαβαν οι Σέρβοι του Στέφανου Δουσάν και έγιναν έδρα του Σέρβου Πρελιούμπ 

και του Συμεών Ούρεος. Την εποχή της σερβικής κατοχής κτίστηκαν τα μοναστήρια 

των Μετεώρων. Το 1393 καταλήφθηκαν για πρώτη φορά από τους Τούρκους. 

Απελευθερώθηκαν το 1403 για να υποταχθούν οριστικά το 1421.Κατά την 

Τουρκοκρατία και μέχρι το μισό του 18ου αι. ήταν πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Την 

ίδια εποχή ιδρύθηκαν στην πόλη ελληνικές σχολές. Σε μια από αυτές σπούδασε ο 

περίφημος Διονύσιος ο «Φιλόσοφος». Τα Τρίκαλα απελευθερώθηκαν στις 23 

Αυγούστου 1881 για να γνωρίσουν προσωρινά και πάλι τον τουρκικό ζυγό το 1897-

98.  

Στο Αγροτικό Κίνημα που ακολούθησε με αίτημα την απαλλοτρίωση των 

τσιφλικιών των μεγαλογαιοκτημόνων και τη διανομή τους στους ακτήμονες αγρότες, 

τα Τρίκαλα πρωτοστάτησαν με τη δημιουργία του πρώτου Γεωργικού Συνδέσμου το 

1906 (πρόεδρός του ο Γεώργιος Σπυρόπουλος από τα Μεγάλα Καλύβια). 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τα Τρίκαλα 

ανέδειξαν την ηγετική φυσιογνωμία του Γεωργίου Κονδύλη (στρατηγός, Υπουργός, 

Πρωθυπουργός, Αντιβασιλιάς). Στην Εθνική Αντίσταση (1941-44) επικεφαλής του 

Ε.Α.Μ.-ΕΛ.Α.Σ. ήταν ο τρικαλινός στρατηγός Στέφανος Σαράφης. 
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Ιστορικό διάγραμμα των Τρικάλων 

• Τα Τρίκαλα, η προομηρική Τρίκκη, είναι η γενέτειρα του Ασκληπιού (1247 

π.Χ.). 

• Τα παιδιά του Ασκληπιού, οι επίσης γιατροί Μαχάων και Ποδαλείριος ήταν 

ανάμεσα στους Έλληνες που επιστράτευσαν κατά της Τροίας (Ιλιάδα Β'729). 

• Από τον κάδο του Ποδαλείριου ο οποίος έμεινε στην Κω μετά την πτώση της 

Τροίας, προέρχεται ο Μέγας Ιπποκράτης (17ος απόγονος του Ασκληπιού). 

• Στα Τρίκαλα υπήρξε και λειτούργησε το "επιφανέστερο και αρχαιότατο 

Ασκληπιείον της Τρίκκης" (Στράβων) 

• 5ος Αιώνας π.Χ. Οι Τρικκαίοι (Τρικαλινοί) συνεννοούνται με τους υπόλοιπους 

Έλληνες για την απόκρουση των Περσών. 

• 422 π.Χ. Οι Τρικκαίοι συμμαχούν με τους Αθηναίους και παρακωλύουν το 

Βασιλέα της Σπάρτης Βρασίδα να βαδίσει εναντίον της Μακεδονίας και της Θράκης 

• 352 π.Χ. Οι Τρικκαίοι συνακολουθούν τον Φίλιππο και αργότερα τον Μεγάλο 

Αλέξανδρο στις διάφορες εκστρατείες. 

• 343 π.Χ. Ο Φίλιππος ο Β' εισέρχεται στα Τρίκαλα 

• 290 π.Χ. Η Τρίκκη περιέρχεται στην εξουσία του Δημητρίου του Πολιορκητή, 

διαδόχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• 285 π. Χ Ο Βασιλέας της Ηπείρου Πύρρος εμφανίζεται στα Τρίκαλα. 

• 148 π.Χ. Ολόκληρη σχεδόν η Θεσσαλία υποτάσσεται στους Ρωμαίους. 

• 45 π.Χ. Ο Ιούλιος Καίσαρας βρίσκεται στα Τρίκαλα. 

• Τα Τρίκαλα δέχτηκαν τον Χριστιανισμό από τα πρώτα του χρόνια. Ο επίσκοπος 

Τρίκκης Λιόδωρος άσκησε σ' αυτό σημαντική επίδραση. Ο ίδιος επίσκοπος 

συμμετείχε και στην Α' Οικουμενική σύνοδο (325 μ.Χ.). 

• 447 μ.Χ. Η Τρίκκη λεηλατείται από τους Ούννους. 

• 530 μ.Χ. Ενισχύεται το Φρούριο των Τρικάλων από τον Ιουστινιανό. 

• 976-1025 μ.Χ. Οι Βούλγαροι υπό την ηγεμόνα Σαμουήλ κατακλύζουν και 

καταστρέφουν τα Τρίκαλα. 

• 12ος Αιώνας Η Τρίκκη για πρώτη φορά αναφέρεται ως Τρίκαλα από την Άννα 

Κομνηνή. 

• 1420 μ.Χ. Τα Τρίκαλα καταλαμβάνονται από τους Τούρκους. 

• 1601 μ.Χ. Ο Επίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος υψώνει το λάβαρο της 

επανάστασης στο Φρούριο των Τρικάλων. 

• 1770 μ.Χ. 3.000 Τρικαλινοί σφάχτηκαν στην Λάρισα από τους Τούρκους, 

ενεχόμενοι στα Ορλωφικά. 

• 1808 μ.Χ. Ο θρυλικός Παπαθύμιος Βλαχάβας ξεσηκώνει το λαό της Θεσσαλίας 

και υψώνει το λάβαρο της επανάστασης στην Πίνδο και τα Χάσια. 

• 1821 μ. Χ Οι Τρικαλινοί με τους οπλαρχηγούς τους Στουρνάρη, Χριστόδουλο 

Χατζηπέτρο, Γρ. Λιακατά συμμετέχουν στον απελευθερωτικό αγώνα. 

• 1854 μ.Χ. Οι Θεσσαλοί επαναστατούν ανεπιτυχώς 

• 1878 μ.Χ. Εκρήγνυται η Θεσσαλική επανάσταση. 

• 1881 μ.Χ. Τα Τρίκαλα ενσωματώνονται στην Ελλάδα. 

• 1941-1944 μ.Χ. Τα Τρίκαλα τελούν υπό Ιταλογερμανική κατοχή και 

απελευθερώνονται στις 18/10/1944. 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Ορισμός και σκοπός της Λαογραφίας 

 

Με αυτήν εδώ τη σύντομη αναφορά στη λαογραφία σκοπό έχουμε απλώς να 

μυήσουμε  το μέσο  αναγνώστη στον πλούσιο θησαυρό του ελληνικού λαού και στα 

δημιουργήματα αυτού. Όλοι από τα παιδικά μας χρόνια θυμόμαστε μύθους και 

παραμύθια, τραγούδια και παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, ευχές και διάφορες  

λαϊκές  εκφράσεις. Όλοι γύρο μας, στη ζωή, στη γέννηση, στο γάμο και το θάνατο και 

σε κάθε περιστατικό της ζωής βλέπουμε πράξεις και ενέργειες που μας κάνουν να 

ρωτάμε: ( γιατί αυτό; γιατί εκείνο; ) και πάντοτε σχεδόν ακούμε την απάντηση:        

( έτσι τα βρήκαμε απ’ τους παππούδες  ή απ’ τους παλιούς ). Πάντοτε δηλαδή μας 

τα υπαγορεύει μια παράδοση  άγραφη, ιερή και απαραβίαστη, βαθιά ριζωμένη στην 

ψυχή του λαού.  

Όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση λέει, ενεργεί και πράττει, αποτελούν 

εκδηλώσεις του ψυχικού κοινωνικού βίου του λαού, εκφράσεις του λαϊκού 

πολιτισμού, τις οποίες εξετάζει ιδιαίτερη επιστήμη, η λαογραφία. Η λαογραφία 

ενημερώνει  για την ιστορία  τον πολιτισμό του παρελθόντος. Έχουμε χρέος να 

ξέρουμε τι έγινε πριν από μάς. Δε λέω, η τεχνολογία  σήμερα προσφέρει ανέσεις, 

κομφόρ, και επιστημονικές εξυπηρέτησης στον άνθρωπο. Δεν μπορούμε όμως να 

παραβλέπουμε ότι όλα αυτά στο μέλλον δεν τον ικανοποιούν τις ποιο πολλές φορές. 

Γιατί δημιουργούν καταναλωτική μανία και άγχος για απόκτηση όλο και 

περισσότερων υλικών αγαθών.     

Ο Λαός έχει πλάσει με την φαντασία του και την  λαϊκή του πίστη διάφορες 

διηγήσεις. Οι διηγήσεις αυτές έχουν σχέση  με τον τόπο στον οποίo  ζει ο λαός, και με 

όντα εξωγήινα και εξωπραγματικά. Οι διηγήσεις αυτές, όταν αρέσουν, 

κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, παραδίδονται από τους πατεράδες στα παιδιά, γι’ 

αυτό λέγονται παραδόσεις. Οι παραδόσεις, αναφέρονται σε πολλά  και ποικίλα  

πράγματα,  σε παλιές ιστορίες για παλιούς τόπους και πολιτείες, σε βασιλιάδες και 

βασιλόπουλα, σε αρχαίους  θεούς, γίγαντες και ήρωες, στην εκκλησία, τον Χρηστό, 

τους Αγίους και τα  θαύματα. Σε εξωτικά όντα: νεράιδες, καλότυχες, Μοίρες, 

γοργόνες, καλικατζάρους, μάγους και μάγισσες, αρρώστιες. Σε διάβολο, χάρο, 

φαντάσματα και βρικόλακες. Στη φύση και στα φυσικά φαινόμενα: ήλιο, φεγγάρι, 

αστέρια, καιρούς, μήνες και μέρες. Σε φυτά, ζώα, θηρία, δράκους, δράκοντες και 

φίδια. Τώρα που ο κόσμος  εκπολιτίστηκε, και έπαψε  τάχα να πιστεύει σε τέτοια  

πράγματα, έπαψαν και η παραδόσεις να λέγονται και να ακούγονται. Και όμως δεν 

πρέπει να της αφήσουμε να χαθούν. Γιατί τότε θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα, 

θα χαθούμε και μείς οι ίδιοι, ιδίως  οι μεγαλύτεροι, μέσα στη δίνη και τη λαίλαπα του 

τεχνικούπολιτισμού.  

 

Τα δημοτικά τραγούδια 

 

Ο λαός έχει την αρχαιότερη και υψηλότερη δημοτική ποίηση. Τα δημοτικά 

τραγούδια θαυμάστηκαν από μεγάλους ξένους ποιητές. Μεταφράστηκαν σε όλες 

σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και εξακολουθούν  να κινούν το ενδιαφέρον των 

ξένων, να συλλέγονται  από τους ίδιους και να τυπώνονται σε συλλογές.  

   Άμεση σχέση με το τραγούδι έχει και ο χορός, με τον οποίο και πρέπει να 

συνεξεταστεί το δημοτικό τραγούδι.  Ανάλογα με τα βήματα και της κίνησης τον 

ποδιών, κυρίως, αλλά και τον χεριών, έχουμε χορούς: στα τρία, ξυπόλυτος, καγκέλι, 
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συρτός, τσάμικος. Ανάλογα τώρα με το που χορεύετε το καθένα από τα είδη αυτά 

έχουμε: Τσάμικος (από τον ποταμό Θύαμης). Καλαματιανός, Κερκυραϊκός, 

Ηπειρώτικος,  Νησιώτικος κ .λ .π. Στο Βαλτινό χορεύονταν  κυρίως  ο τσάμικος, 

συρτός ή καλαματιανός λιγότερο ο Ηπειρώτικος και λιγότερο τα νησιώτικα . 

Βέβαιος πολύ συνηθισμένοι, ήταν οι χοροί , καραγκούνα, μπερατι , καραπατάκι ,  

ως καθαρά θεσσαλική χοροί. Όλοι αυτοί οι χοροί έχουν ταιριασμένες μελωδίες τους 

με τα τραγούδια. Κάτι άλλο  που πρέπει να  αναφέρουμε  στη σύντομη αυτή αναφορά 

μας  στο δημοτικό τραγούδι   είναι  ότι  όλη  η  φύση,  όλο το  σύμπαν,  όλος  ο  

κόσμος  μετέχουν   έντονα   στα   τραγούδια.  Σ’ όλα  ανεξαιρέτως  τα  τραγούδια,  

από  τα  χορευτικά  και  της  χαράς γενικώς,  όλη η φύση,  το  σύμπαν  και  ο  κόσμος  

συμμετέχουν, χαίρονται, συμπάσχουν, συμπονούν. Η  παρουσία της τονίζει  το  

δράμα  ή  τη  χαρά  των  ανθρώπων. Ο ήλιος,  το  φεγγάρι, η  πούλια  και  τ’ αστέρια, 

ο  ουρανός  γενικά, αλλά και τα φαινόμενα  του ουρανού: βροχή, χιόνι, χαλάζι, 

συννεφιά, αντάρα και  ξαστεριά. Η γη, οι  κάμποι, τα  βουνά, τα  όρη  κι  οι  

ραχούλες,  όλα  αναφέρονται  και  δεν  υπάρχει  δημοτικό τραγούδι , χωρίς  αυτά  τα 

στοιχεία. Να  λίγα  παραδείγματα:  

-ο  ήλιος  βασιλεύει  κι  η  μέρα  σώνεται...  

- το φεγγάρι  κάνει βόλτα  στης  αγάπης  μου την  πόρτα. 

-  απόψε  η πούλια  μάλωνε, μαλώνει με τον γιο της … 

- με γέλασε  μια χαραυγή, τ’ άστρα και το φεγγάρι… 

-σήμερα  μαύρος  ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα…   

-μια έβρεχε μια χιόνιζε… 

-συννέφιασε στον Παρνασσό, βρέχει στα καμποχώρια … 

… και στα καημένα Γιάννενα καπνός κι’ αντάρα βγαίνει… 

-τ’ αδέλφια σχίζουν  τα βουνά και τα δέντρα ξεριζώνουν… 

 

Από  την άλλη μεριά πάλι τα δέντρα και τα λουλούδια είναι απαραίτητα στη δομή του 

τραγουδιού: Ο Πλάτωνας, ο Έλατος, το κυπαρίσσι, η πικροδάφνη, η ιτιά κι η 

λυγαριά. Η μιλιά, η ροδιά, η ροδακινιά, η σκαμνιά, η νεραντζιά κι η λεμονιά είναι τα 

αγαπημένα δέντρα του λαού που δεν ξεχνάει να τα αναφέρει στα τραγούδια του. 

Επίσης, ο δυόσμος, ο βασιλικός, το μακεδονήσι και το πιπέρι είναι απαραίτητα  

(καρυκεύματα)  των δημοτικών τραγουδιών. Ενώ η μαντζουράνα, το τριαντάφυλλο, ο 

κρίνος και η αγκινάρα, ακόμα κι αυτά τα βάτια και τ’  αγκάθια «στολίζουν», τα 
δημοτικά μας τραγούδια.                 . 
 

Λαογραφικές εκδηλώσεις- έθιμα του τόπου μας 

• Το καρναβάλι της Καλαμπάκας. Την Καθαρά Δευτέρα ο δήμος προσφέρει την 

πατροπαράδοτη φασολάδα στην τοποθεσία "Τζέρτσι", όπου γίνεται και διαγωνισμός 

χαρταετού. 

• Οι νέοι του χωριού Καστράκι, ανήμερα του Αγ. Γεωργίου, κρεμούν πολύχρωμα 

μαντήλια και πραγματοποιούν αναρρίχηση στο εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη του 

Μαντηλά, που βρίσκεται σε σπηλιά των Μετεώρων, ακριβώς πάνω από το χωριό. Εν 

συνεχεία ανάβουν λαμπάδες στη μονή, ενώ τα μαντήλια παραμένουν ως την επόμενη 

γιορτή του αγίου. Σύμφωνα με το έθιμο, τα μαντήλια θεωρούνται ευχές για υγεία. 
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Επίσης στο Καστράκι γίνονται εκδηλώσεις Αποκριάς με γαϊτανάκι στην πλατεία, ενώ 

τέλη Αυγούστου πραγματοποιείται γιορτή κρασιού. 

• Τη Δευτέρα του Πάσχα γίνεται περιφορά της εικόνας της Παναγίας στην Οιχαλία 

και στη συνέχεια την παραλαμβάνουν οι κάτοικοι στην άκρη του χωριού του 

Αχλαδοχωρίου, που την κρατούν ως τις 14 Αυγούστου, για να την παραδώσουν και 

πάλι στους Οιχαλιώτες. 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται όλο το χρόνο στα Τρίκαλα. Ονομαστή είναι η 

Χορωδία Τρικάλων. 

• Στην Ελάτη:  

- 15 Αυγούστου (τριήμερο πανηγύρι): Ο εορτασμός ξεκινά με πανηγυρική 

λειτουργία, περιφορά της ανθοστόλιστης εικόνας της Παναγίας και γλέντι στην 

πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου γίνονται πολιτιστικές 

εκδηλώσεις με τη συμμετοχή δημοτικών και λαϊκών συγκροτημάτων (μουσικές και 

χορευτικές βραδιές) και φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις θεάτρου 

σκιών και κουκλοθέατρου. 

- Το "Καζάνι", στο προαύλιο του Αγ. Γεωργίου στην Ελάτη, στις 23 Απριλίου, 

όπου προσφέρεται προβατίνα βραστή με πληγούρι ή κριθαράκι. 

- Απόκριες: Ο Σύλλογος με τη συμπαράσταση του δήμου διοργανώνει εορταστικές 

εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του κοινού: οι συμμετέχοντες, φορώντας παλιά ρούχα, 

γυρνούν κατ' ομάδες στα μαγαζιά του χωριού σκορπώντας κέφι και χαρά στους 

θαμώνες τραγουδώντας και απαγγέλλοντας σατυρικά στιχάκια. 

- Καθαρά Δευτέρα: διοργανώνονται εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού: 

στήνονται πάγκοι με νηστίσιμα εδέσματα, που προσφέρονται στους 

παρευρισκόμενους μαζί με ντόπιο κρασί από βαρέλι. Ακολουθεί χορός και γλέντι με 

τη συμμετοχή όλων. 

- Των Θεοφανίων: Αναβιώνουν τοπικές παραδόσεις : την παραμονή είτε ανήμερα 

των Φώτων, οι άντρες του χωριού, φορώντας παλιά ≪σκούτινα≫, (μάλλινα), ρούχα 

από ακατέργαστο μαλλί και ζώνοντας στη μέση μεγάλα και μικρά κουδούνια με 

στόχο να ≪τρομάξουν≫ και να διώξουν τους καλικάντζαρους, γυρίζουν στα σπίτια 

του χωριού. Οι μεταμφιεσμένοι στην τοπική διάλεκτο ονομάζονται 

≪Λουκαντζάρια≫. Οι νοικοκυρές τους προσφέρουν ≪Φώτες≫, μικρά στρογγυλά 

ψωμάκια, τρυπημένα στο κέντρο και περασμένα σε σκοινί. 

- Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Αναβιώνουν πατροπαράδοτα έθιμα 

• Στο Περτούλι: 

-6-7 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Κυριακής 

-5-6 Αυγούστου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 



9 

 

- 14-15 Αυγούστου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις 

ξεκινούν με λειτουργία, ≪διάκλησι≫ , όπου πλούσια προσφέρονται ντόπια εδέσματα 

(κυρίως κρέας, πίτες, γαλακτοκομικά) και κορυφώνονται με γλέντι, με τη συμμετοχή 

των παρευρισκομένων, με δημοτικά παραδοσιακά συγκροτήματα. 

- Τον Ιούνιο γίνεται η γιορτή των μελισσοκόμων στην εκκλησία της Αγίας 

Κυριακής 

- Τέλη Μαΐου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα περτουλιώτικα λιβάδια η μεγάλη 

και σχετικά πρόσφατη γιορτή που είναι το Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων: 

Σαρακατσάνοι από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται για να αναπαραστήσουν τον 

παλιό νομαδικό τρόπο ζωής, στήνοντας ≪κονάκια≫, αργαλειούς και μαγειρεύοντας 

παραδοσιακά φαγητά υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής τους. Το 

<<Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων>> στο Περτούλι. 

 

Τοπική ενδυμασία. 
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Το Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στο Περτούλι. 

 

Πέτρινη βρύση στην Ανθούσα. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Τα Τρίκαλα διασχίζονται από τον Ληθαίο ποταμό, στις όχθες του οποίου, 

σύμφωνα με τον ιστορικό Στράβωνα, γεννήθηκε ο πρώτος γιατρός της αρχαιότητας, ο 

Ασκληπιός. Το όνομά του σημαίνει ποταμός της λήθης.  

Ο Ληθαίος ποταμός είναι το σημείο αναφοράς των Τρικάλων. Πράγμα σπάνιο για 

ελληνική πόλη να διασχίζεται από ποτάμι. Η εναλλαγή του τοπίου με τις γεμάτες 

πράσινο όχθες του και τα πανύψηλα καταπράσινα δέντρα το καλοκαίρι αλλά και με 

τα γυμνά από φύλλα δέντρα τον χειμώνα, μαγεύει τον επισκέπτη όποια στιγμή του 

χρόνου κι αν έλθει στα Τρίκαλα. Ο Ληθαίος με τα κρυστάλλινα νερά του και τον 

απαλό αγέρα που δημιουργεί η ροή τους, αποπνέει έναν ερωτισμό, που συνεπαίρνει 

όποιον περπατά στις όχθες του. Οι δύο όχθες του ποταμού συνδέονται με πολλές 

γέφυρες. 
 

 

 

Το Φρούριο 

Στα βόρεια της πόλης των Τρικάλων δεσπόζει επιβλητικό το Φρούριο με τον 

Πύργο και το Ρολόι του. Οι ρίζες του βυθίζονται στα Κλασσικά και Ελληνιστικά 

χρόνια. 

Ανακατασκευάστηκε ριζικά από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστινιανό τον 

6ο αιώνα μ.Χ. Αναφέρεται στο χρυσόβουλο (1336) του Ανδρόνικου Γ’ Παλαιολόγου. 

Με τριπλή περιτείχιση, κατέχει τη θέση της αρχαίας ακρόπολης, που περιβαλλόταν 

από τείχος κλασσικής εποχής. Πολλές μετατροπές υπέστη το μεσαιωνικό φρούριο και 

κατά την τουρκοκρατία μετά τις θεσσαλικές επαναστάσεις του 1854 και 1878. 
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Στο πρώτο διάζωμα, νοτίως, βρέθηκε βαθύ πηγάδι της εποχής της ίδρυσης του 

φρουρίου. 

Στο δεύτερο διάζωμα, στην ανατολική πλευρά, στο κύριο σώμα του φρουρίου, με 

τον πιο ψηλό τοίχο οι τούρκοι είχαν τοποθετήσει, στα μέσα του 17ου αι. ένα μεγάλο 

ρολόι. Η καμπάνα του ζύγιζε 650 κιλά και έφερε επιγραφή στα τούρκικα Στην ίδια 

θέση τοποθετήθηκε το 1936 από το δήμαρχο Τρικκαίων Θ. Θεοδοσόπουλο ένα άλλο 

ρολόι, ύψους 33 μ., το οποίο βομβαρδίστηκε από γερμανικά αεροπλάνα το 1941. 

Δεξιά της πύλης εισόδου, μάλλον του δεύτερου διαζώματος, υπήρχε κατά την 

βυζαντινή εποχή ο ναός των Αρχαγγέλων (αρχαγγέλου Μιχαήλ), η ονομασία του 

οποίου βασίζεται σε κάποια επιγραφή ή αναγραφή στα δίπτυχα του ναού και ο ναός 

της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα του 13ου αι.μ.Χ. 

Στο τρίτο διάζωμα υπάρχει πηγάδι. Από τον πυθμένα του άρχιζε λιθόκτιστο 

λαγούμι που περνώντας κάτω από το τείχος και ακολουθώντας Β.Α. κατεύθυνση 

διέσχιζε τη νότια πλαγιά του λόφου του Προφήτη Ηλία και κατέληγε μετά 21 χλμ. 

στην Καλαμπάκα. ύψους 33 μ., το οποίο βομβαρδίστηκε από γερμανικά αεροπλάνα 

το 1941. 

 

 

Το Φρούριο φιλοξενεί το υπαίθριο θέατρο όπου κάθε καλοκαίρι ο επισκέπτης 

μπορεί να απολαύσει ποικίλες θεατρικές παραστάσεις. Μπορεί, επίσης, να επισκεφθεί 

τον Πύργο του Ρολογιού και να θαυμάσει από ψηλά ολόκληρη την πόλη και μεγάλο 

μέρος του θεσσαλικού κάμπου. Η πιο μαγευτική στιγμή είναι η ώρα του 

ηλιοβασιλέματος. Ο επισκέπτης, καθισμένος στα σκαλοπάτια του Φρουρίου, μένει 

εκστασιασμένος από το όμορφο θέαμα που του προσφέρει απλόχερα η φύση. 
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Το Βαρούσι 

 

Στα ριζά του Φρουρίου συνεχίζει να ζει το Βαρούσι, η παραδοσιακή συνοικία των 

Τρικάλων που συνδέει το χθες με το σήμερα, το παρελθόν με το παρόν και το 

μέλλον.Ετυμολογικά η λέξη «Βαρούσι» σημαίνει τη συνοικία εκτός κάστρου. Στην 

Τουρκοκρατία ήταν η χριστιανική συνοικία και μέχρι τη δεκαετία του 1930 η 

αρχοντογειτονιά των Τρικάλων. Τα παλιά βαρουσιώτικα σπίτια κτισμένα μεταξύ 

17ου και 19ου αι., φτιαγμένα, κατά βάση, με καλαμωτές, σοβά ή πλίνθους στα 

διάκενα, σοβατισμένα και βαμμένα με διάφορα χρώματα. 

Το Βαρούσι διακρίνεται για τα όμορφα αρχοντικά με τους περίτεχνους 

αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τις μακριές μαρκίζες. Τα γραφικά και στενά σοκάκια 

του έγιναν γνωστά ως «Στενά του Σακαφλιά» στα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. 

Ολόκληρη η συνοικία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με αποτέλεσμα οι νέες 

κατοικίες να χτίζονται σύμφωνα με τα παλιά πρότυπα. 

Ο επισκέπτης μπορεί να αντικρίσει το Βαρούσι, ψηλά, από το Φρούριο και να 

θαυμάσει την υπέροχη αρχιτεκτονική της συνοικίας. Εντυπωσιακή είναι η στιγμή που 

δύει ο ήλιος. Την ώρα εκείνη το Βαρούσι ντύνεται την παραδοσιακή του φορεσιά «το 

πορφυρό χρώμα» και η ροή του χρόνου από το παρελθόν φτάνει στην ψυχή του 

επισκέπτη σαν εσπερινός. 

Στην έξοδο του Βαρουσίου προς την πόλη, βρίσκεται η πλακόστρωτη γειτονιά των 

παλιών Μανάβικων, ανακαινισμένη και αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική της 

ομορφιά, σας περιμένει να γευθείτε πολλές λιχουδιές στις ταβέρνες και να 

διασκεδάσετε το βράδυ στα αμέτρητα μπαράκια. 

 

Η Ιστορία Του Σακαφλιά 

 

Τα Τρίκαλα έγιναν γνωστά στο Πανελλήνιο, χάρη στην ιστορία του Σακαφλιά που 

περιγράφει σε κάποιο από τα τραγούδια του ο Βασίλης Τσιτσάνης: «Στα Τρίκαλα, 

στα δυο στενά, σκοτώσανε το Σακαφλιά ...». 

Βρισκόμαστε στην εποχή του Μεσοπολέμου, λίγο μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, και στα Τρίκαλα δεσπόζει η φυσιογνωμία του μποέμ τύπου και 
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καρδιοκατακτητή των γυναικών, του ξακουστού Σακαφλιά («φίλος της σάρκας»). Ο 

Σακαφλιάς, ωραίος στο παράστημα, είχε αναστατώσει την τρικαλινή κοινωνία με τα 

καμώματά του, ώσπου κάποιοι του στήσανε καρτέρι στα στενά σοκάκια του 

Βαρουσίου και τον μαχαιρώσανε. Με το θάνατό του ο Σακαφλιάς πέρασε στη σφαίρα 

του μύθου και της λαϊκής παράδοσης με τον Βασίλη Τσιτσάνη να του αφιερώνει το 

περίφημο ρεμπέτικο τραγούδι. Έτσι καθιερώθηκε συχνά οι Τρικαλινοί να 

αποκαλούνται «Σακαφλιάδες». 

 

 

Αρχαιολογικά και Βυζαντινά μνημεία- Αξιοθέατα στην πόλη των Τρικάλων: 

• Ο χώρος ανασκαφών του περίφημου Ασκληπιείου της Τρίκκης, ανάμεσα στην 

κεντρική πλατεία και τον Αγ. Νικόλαο. 

• Το βυζαντινό φρούριο, χτισμένο από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στη θέση της 

αρχαίας ακροπόλεως και το βυζαντινό ρολόι. 

• Το Κουρσούμ Τζαμί ή Τέμενος του Οσμάν Σαχ, χτισμένο στα 1550 από τον                           

Σινάν Πασά, ονομαστό αρχιτέκτονα της εποχής. 

• Τάφος του Κονδύλη 

• Η γέφυρα του Ληθαίου, της Λήθης των αρχαίων, στο κέντρο των Τρικάλων. 

 

Το Κουρσούμ Τζαμί στην πόλη των Τρικάλων. 



15 

 

 

Το βυζαντινό φρούριο και το ρολόι στην πόλη των Τρικάλων. 

 

Φυσικοί τουριστικοί πόροι 

Ποτάμια- Λίμνες 

Ποταμοί: 

• Αχελώος/ Ασπροπόταμος με παραπόταμους : Καμναΐτικος, Βαθύρρεμα, 

Χαλικιώτης, Κρανιώτης,Περτουλιώτικος/ Ξεριάς 

• Πηνειός 

• Ληθαίος / Τρικιαλιώτικος με παραπόταμους : Κουμέρκης, Ντολερίτης, 

Νεοχωρίτικος, Πορταϊκός 

Μικροί ποταμοί 

• Μαλακασιώτικος, Μουργκάνη 

Λίμνες : 

• Λίμνη Κόζιακα ανάμεσα στις κορυφές Αστραπή και Αρβανίτες (1500-1600μ.) 

• Λίμνη Λογγά(τεχνητή) στο Δήμο Τυμφαίων. 

 

 

 
Ασπροπόταμος Τρικάλων. 
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Τεχνητή λίμνη Λογγά στο δήμο Τυμφαίων. 

 

Μετέωρα 

 

Τα Άγια Μετέωρα αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο, μετά το Άγιον 

Όρος, Ορθόδοξο Μοναστικό Κέντρο του Ελλαδικού Χώρου. Στο βορειοδυτικό τμήμα 

της θεσσαλικής γης από τα πανάρχαια χρόνια υψώνονται σιωπηλοί και ακίνητοι, 

περήφανοι και επιβλητικοί , οι πέτρινοι γίγαντες των Αγίων Μετεώρων-ανάμεσα 

στους ορεινούς όγκους της Πίνδου και των Αντιχασίων, κοντά στην αγκαλιά του 

Πηνειού ποταμού, δεσπόζοντες πύργοι της φύσεως και φύλακες άγγελοι της 

Καλαμπάκας και του Καστρακίου. 

Το πέτρινο δάσος των θεόπλαστων βράχων συνθέτει ένα από τα θαυμαστότερα και 

υποβλητικότερα γεωλογικά φαινόμενα του πλανήτη μας. Η επικρατέστερη θεωρία 

υποστηρίζει, ότι η δημιουργία των βράχων οφείλεται σ΄ έναν δελτογενή κώνο 

αποτελούμενο από ποταμίσιες πέτρες και λάσπη, που εκβάλλονταν στην αρχέγονη 

θεσσαλική λίμνη. Μετά την γεωλογική απόσχιση των ορεινών όγκων του Ολύμπου 

και της Όσσας τα νερά της λίμνης βρήκαν διέξοδο στο Αιγαίο μέσω των Τεμπών. 

Τότε, αυτός ο δελτογενής όγκος( με την διαβρωτική επίδραση σεισμών, ανέμων και 

βροχοπτώσεων στη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων) διασπάστηκε σε πέτρες και σε 

τεράστιους συμπαγείς βράχους- ύψους μέχρι και τετρακοσίων μέτρων!... 

Τα πρώτα ίχνη της ιστορίας των Αγίων Μετεώρων χάνονται στην αχλύ των 

θρύλων και των παραδόσεων . Ωστόσο, ήδη από τον 11°αι. οι πρώτοι ερημίτες 

φώλιασαν στα κοιλώματα των ανεμόδαρτων βράχων. Περί τα τέλη του 11ου και τις 

αρχές του 12ου αι συγκροτείται υποτυπώδης μικρή ασκητική πολιτεία, η Σκήτη της 

Δούπιανης ή των Σταγών με λατρευτικό κέντρο τον ναό της Θεοτόκου- το "Κυριακό" 

της Σκήτης. 

Κατά τον 14ο αι. ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης συγκροτεί το πρώτο 

οργανωμένο μοναστικό κοινόβιο στον μεγαλύτερο βράχο του πέτρινου δάσους, τον 

Μέγα Πλατύλιθο ή Μεγάλο Μετέωρο- και σηματοδοτεί την παρουσία της 

Μοναστικής Πολιτείας των Βράχων, τα Άγια Μετέωρα. Έκτοτε, εικοσιτέσσερα 

μοναστήρια κι ακόμη προϋπάρχοντα πάρα πολλά μονύδρια, ασκηταριά, κελιά, 

προσευχάδια , ερημητήρια, σπήλαια, εγκλείστρες, στύλοι κ.λπ.- διάσπαρτα σ′όλους 
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τους μετεωρίτικους βράχους- ανθίζουν, ιδρύονται ή ανακαινίζονται έως τον 16ο αι.- 

οπότε και σημειώνεται η μεγάλη ακμή της Μοναστικής Πολιτείας- με αδιάλειπτη 

παρουσία πλέον των 600 ετών. 

Από τα εικοσιτέσσερα μοναστήρια, σήμερα άλλα βρίσκονται σε ερειπωμένη 

κατάσταση (Άγιο Πνεύμα, Άγιος Δημήτριος, Αγία Μονή, Παντοκράτωρ, 

Υψηλοτέρα,Άγιος Γεώργιος, Υπαπαντή κ.α.) ενώ σώζονται ακέραιες και λειτουργούν 

οι Ιερές Μονές Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού), 

Βαρλαάμ (Αγίων Πάντων), Αγίας Τριάδος, Αγίου Στεφάνου, Ρουσάνου (Αγίας 

Βαρβάρας) και Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. 

Τα Άγια Μετέωρα για την χριστιανική, ιστορική, αρχιτεκτονική, αγιογραφική (και 

γενικότερα καλλιτεχνική), και γεωλογική μαρτυρία τους είναι αναγνωρισμένα ως 

διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο της ανθρωπότητας από την UNESCO και 

άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ο χώρος των Αγίων Μετεώρων, από τον Οκτώβριο του 

1995 με νόμο της Πολιτείας και ως συνέχεια σχετικής αποφάσεως από το 1990 της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακηρύχθηκε τόπος ιερός, αναλλοίωτος 

και απαραβίαστος, γεγονός που εξασφαλίζει την Ορθόδοξη αυθεντικότητα του και 

την αποτελεσματική προστασία του. 

 

 
Μετέωρα. 

 

 
Αεροφωτογραφία Μετεώρων. 
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Ελάτη. 

 

Ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα ορεινά χωριά της Θεσσαλίας και του 

νομού Τρικάλων είναι η Ελάτη. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της 

Πίνδου, σε απόσταση 32χλμ. από την πόλη των Τρικάλων και σε ύψος 900 μ. στο 

όρος Κερκέτιο ή Κόζιακας, όπως είναι περισσότερο γνωστό. Μέχρι και το 1955 το 

χωριό ονομαζόταν Τύρνα, ένα όνομα που ακόμα το χρησιμοποιούν οι ντόπιοι. Στην 

Ελάτη ανήκουν και οι οικισμοί Βλαχιάς, Αγίου Γεωργίου, Ξυλοχωρίου και 

Λιοπιστών.  

Πρόκειται για ένα χωριό παραμυθένιας ομορφιάς. Το συναντάμε σε μια περιοχή με 

πυκνή βλάστηση. Ο οικισμός με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια και τα 

πλακόστρωτα δρομάκια δημιουργούν εικόνες που ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε 

περασμένες εποχές. Τα χωριό είναι χτισμένo αμφιθεατρικά και περιβάλλεται από ένα 

δάσος από έλατα. Οι επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες του είναι πολλές και 

ικανοποιούν όλα τα γούστα. Το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου απέχει λίγα μόλις 

χιλιόμετρα από το χωριό, ενώ οι δυνατότητες για αθλητικές δραστηριότητες δεν 

σταματούν εδώ. Η περιοχή προσφέρετε για πεζοπορία, ορειβασία, ιππασία και 

ποδήλατο βουνού (mountain bike).Η Ελάτη είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τουριστικά. 

Τόσο στον τομέα της διαμονής όσο και της ψυχαγωγίας ανταποκρίνεται σε κάθε 

απαίτηση. Χάρη στην προνομιακή της θέση η Ελάτη έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή 

τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Το χειμώνα προσφέρει άφθονο 

χιόνι και το καλοκαίρι υγιεινό κλίμα και επαφή με την υπέροχη φύση. 

 

 

 

 
 
Ελάτη Τρικάλων. 
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Περτουλιώτικα λιβάδια. 
 
 
 

 
 
Χιονοδρομικό κέντρο Ελάτης. 
 

 

 

Πύλη 

 

Η Πύλη είναι μια όμορφη γραφική κωμόπολη που τη συναντάμε σε απόσταση 

18χλμ. από την πόλη των Τρικάλων. Είναι κτισμένη στους πρόποδες της Πίνδου και 

συγκεκριμένα στο πέρασμα μεταξύ Θεσσαλίας και Ηπείρου.  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη φυσική ομορφιά της. Τα δύο αντικριστά βουνά: ο 

Κόζιακας και ο Ίτανος που διαχωρίζονται από τον Πορταϊκό (Πορτιάτη) ποταμό 

σχηματίζουν μία φυσική μεγαλόπρεπη Πύλη, απ’ όπου λέγεται ότι πήρε και το όνομά 
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της, η κωμόπολη. Στο παρελθόν ήταν γνωστή με τα ονόματα Πόρτα και Πόρτα – 

Παζάρ.  

Η περιήγηση στο χωριό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως λόγο των 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων που σώζονται στην περιοχή. Ανάμεσά 

τους ξεχωρίζει η εκκλησία της Πόρτα Παναγίας που βρίσκεται στον οικισμό της 

Πόρτα Παναγιάς. Πρόκειται για μια από τις πιο γραφικές συνοικίες της Θεσσαλίας 

την οποία χωρίζει από την Πύλη ένας παραπόταμος του Πηνειού, ο Πορταϊκός 

ποταμός. Η εκκλησία της Πόρτα Παναγίας χρονολογείται από το 1283 και λέγεται ότι 

έχει κτιστεί πάνω στη θέση αρχαίου ναού της Αθηνάς ή του Απόλλωνα.  

Χαρακτηριστικό της είναι οι δυο μεγάλης αξίας δεσποτικές εικόνες του Χριστού και 

της Παναγίας. Η Πόρτα-Παναγιά είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου Βησσαρίωνα 

του θαυματουργού, ο οποίος είναι ο πολιούχος της Πύλης, της Καλαμπάκας και των 

Τρικάλων.  

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την Πύλη, θα συναντήσετε την μονή Δουσίκου, 

η οποία ιδρύθηκε από τον Άγιο Βησσαρίωνα και γνώρισε μεγάλη ακμή. 

 

 

 
Τοξωτή γέφυρα του Αγίου Βησσαρίωνα στην Πύλη. 

 

 
Ιερά Μονή Σωτήρος Δούσικου ή Αγίου Βησσαρίωνα. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Ν. Τρικάλων είναι 132.689 κάτοικοι, ενώ ο 

πραγματικός πληθυσμός του Ν. είναι 138.047 κάτοικοι (ΕΣΥΕ, 2001) και αντιστοιχεί 

στο 1,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας και στο 18,5% του συνολικού 

πληθυσμού της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001, 

το 2,4% του πληθυσμού του Νομού είναι αλλοδαποί (3.385). Μεταξύ των απογραφών 

1991 και 2001 ο πληθυσμός των Τρικάλων μειώθηκε 0,6%, έναντι αύξησης για το 

σύνολο της χώρας 6,9%. 

Ο πληθυσμός των Νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός από το Ν. Λάρισας, 

μειώνεται. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν οι Νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων. Το 

ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού, στο Ν. Τρικάλων, αυξάνεται συνεχώς. Η 

τάση μείωσης του πληθυσμού, επιβεβαιώνεται και από την χαμηλότερη του μέσου 

όρου της χώρας αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (57 έναντι 59). 

Η μικρή αναλογία μαθητών είναι αποτέλεσμα του χαμηλού αριθμού γεννήσεων στο 

Νομό. Η πορεία του αριθμού των γεννήσεων, έτσι όπως καταγράφεται στις επίσημες 

απογραφές, είναι φθίνουσα και κατατάσσει το Νομό προτελευταίο μεταξύ των νομών 

της Περιφέρειας. Την περίοδο 1981-1991 το ποσοστό των ατόμων που κατοικούσαν 

σε αστικές περιοχές παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξης του 1,62%, ενώ τη δεκαετία 

1991-2001 σημείωσε αύξηση της τάξεως 12,87%. Η διαχρονική κατανομή του 

πληθυσμού των Τρικάλων σύμφωνα με το βαθμό αστικότητας δίνεται στο 

Διάγραμμα. 

Διάγραμμα 1 : Κατανομή πληθυσμού ανά κατηγορία. 

Εκτός από τα προβλήματα της υπογεννητικότητας και την αστικοποίησης του 

πληθυσμού ο Ν. Τρικάλων αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της αραιοκατοίκισης. Έχει 

τη μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι ανά Km2) σε σχέση με τους 

υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας, (Διάγραμμα 3). Βέβαια ο Ν. Τρικάλων είναι 

ορεινός και είναι φυσικό να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.Εκτός από τα 

προβλήματα της υπογεννητικότητας και την αστικοποίησης του πληθυσμού ο Ν. 

Τρικάλων αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της αραιοκατοίκισης. Έχει τη μικρότερη 

πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι ανά Km2) σε σχέση με τους υπόλοιπους Νομούς της 

Περιφέρειας, (Διάγραμμα 3). Βέβαια ο Ν. Τρικάλων είναι ορεινός και είναι φυσικό 

να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. 



22 

 

 Διάγραμμα 2: Συγκριτική παρουσίαση της πυκνότητας του πληθυσμού των νομών 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Ο έντονος δασικός και γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας του Νομού μαζί με τη 

μικρή βιομηχανική παραγωγή καθορίζουν τη μορφή απασχόλησης στο Νομό. Στην 

περιοχή Καλαμπάκας - Μετεώρων – Πύλης και των γύρω χωριών, λόγω των 

ποικίλων δραστηριοτήτων, η απασχόληση καλύπτει και τους τρεις τομείς της 

οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων, πλήρως και αποκλειστικά, με 

τον τουρισμό κυρίως στην Καλαμπάκα και Καστράκι, λόγω Μετεώρων. Στη ζώνη 

του Ασπροποτάμου εξαιτίας του έντονου δασικού χαρακτήρα η εργασία σχετίζεται 

κυρίως με τα δάση, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Στο σύμπλεγμα Χασίων-

Αντιχασίων, οι κάτοικοι απασχολούνται κυρίως στους κλάδοι της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. Στην υπόλοιπη πεδινή περιοχή οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία 

(δυναμικές καλλιέργειες, γεωργικές επιχειρήσεις, θερμοκήπια κ.λπ.). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των κατοίκων της πόλης των Τρικάλων απασχολείται με την παροχή 

υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομές κ.λπ.), ένα 

μεγάλο τμήμα αυτών εργάζονται στις βιομηχανίες της περιοχής. 

Τα έτη 2002 και 2003 οι ηλικίες 20 – 24 ετών, 25 – 29 ετών και 30 – 44 ετών 

συμμετείχαν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του 

Νομού απ’ όσο συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι των ίδιων κλάσεων στο 

σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας (ΠΕΑΠ, 2003). 

Ανάλυση των απόλυτων και ποσοστιαίων μεταβολών του αριθμού των 

εγγεγραμμένων ανέργων ανά μορφωτικό επίπεδο, για την περίοδο 2002 -2003 από 

την ΠΑΕΠ, έδειξε ότι κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας στα 

άτομα με μέτριο επίπεδο μόρφωσης, ενώ αντίθετα στα άτομα με χαμηλό ή υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας. Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη 

αύξηση της εγγεγραμμένης ανεργίας εμφάνισαν οι απόφοιτοι Λυκείου και 

ακολούθησαν οι απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ αντίθετα η ανεργία στους απόφοιτους ΤΕΙ και 

ΙΕΚ παρουσίασε μείωση. 

Σύμφωνα με την ποσοστιαία κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων, κατά 

επαγγελματική κατηγορία και για το έτος 2003, στο Ν. Τρικάλων οι «υπάλληλοι 

εξυπηρέτησης πελατών» πλήττονται περισσότερο από ανεργία (13,10%), ακολουθούν 
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«μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» (12,90%) και οι 

«συναρμολογητές (μονταδόροι) και χειριστές μηχανημάτων (10,32%) (ΠΕΑΠ, 2003). 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων του Νομού απασχολείται στον Αγροτικό 

Τομέα (απογραφή 2001). Οι γυναίκες εργαζόμενες σε όλες τις επαγγελματικές 

κατηγορίες εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά από τους άνδρες, εκτός από τις 

κατηγορίες υπαλλήλων γραφείου (και συναφή επαγγέλματα) και την κατηγορία 

τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών. Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, σχεδόν σε 

όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, είναι κοντά με τα ποσοστά του συνόλου των 

εργαζομένων γυναικών στη χώρα μας στις αντίστοιχες επαγγελματικές κατηγορίες. 

Τα επίσημα μεγέθη πιθανόν να δίνουν μια παραπλανητική εικόνα για τον αριθμό 

των απασχολούμενων και το μέγεθος του εργατικού δυναμικού του Ν. Τρικάλων και 

πιθανόν να είναι υπερεκτιμημένα. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές φορές οι μη μόνιμοι 

κάτοικοι μιας περιοχής επιλέγουν να καταμετρηθούν στον τόπο καταγωγής τους. 

Είναι πιθανόν, λοιπόν, τα αποτελέσματα των απογραφών να διαστρεβλώνονται. Η 

κύρια διαστρέβλωση εμφανίζεται στην κατανομή της απασχόλησης στους τομείς της 

οικονομίας. Τα άτομα που έρχονται στο Νομό για να καταμετρηθούν προέρχονται 

κυρίως από το δευτερογενή και τριτογενή τομέα και συνεπώς οι τομείς αυτοί 

εμφανίζονται ενδυναμωμένοι. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων των ορεινών περιοχών έχουν 

συμπληρωματικό εισόδημα από διάφορες άλλες ασχολίες, κυρίως εποχικές, όπως 

τρύγος, ελιές, κλπ. 

Έρευνα της ΠΑΕΠ στο Ν. Τρικάλων έδειξε ότι τον Απρίλιο του 2004 στα μητρώα 

ανεργίας του ΟΑΕ∆ ήταν καταγεγραμμένοι 8.714 άνεργοι εκ των οποίων 38% άνδρες 

και 62% γυναίκες. Με βάση τον αριθμό αυτό ο Νομός βρίσκεται στη δέκατη πέμπτη 

θέση, μεταξύ των νομών της χώρας μας και στην τρίτη μεταξύ των νομών της 

Περιφέρειας, με τους Νομούς της Λάρισας και της Μαγνησίας να εμφανίζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο Νομό 

αντιστοιχεί με το 1,57% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας. 

 

Οικονομικά Στοιχεία 

Ο Ν. Τρικάλων παράγει τα τελευταία χρόνια σταθερά περίπου το 0,9% του 

συνολικού ΑΕΠ της χώρας μας. Το 2002 βρίσκονταν στην 26 θέση στο σύνολο των 

52 Νομών της χώρας. Το 2002 ο Ν. Τρικάλων παρήγαγε το 16,4% του συνολικού 

προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

αυξάνεται συνεχώς για την περίοδο 1995 – 2002, το έτος 2002 ήταν ίσο με 1.174 € . 

Επίσης, βλέπουμε ότι ο Αγροτικός Τομέας συμμετείχε με το μεγαλύτερο ποσοστό 

στο σύνολο της προστιθέμενης αξίας του Νομού, ενώ ακολουθούσε πολύ κοντά ο 

κλάδος της «διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες». 

Το 2002 ο κλάδος των υπηρεσιών συνεισφέρει το 73,02% του ΑΕΠ των 

Τρικάλων, ο κλάδος της γεωργίας το 16,08% και ο τομέας της βιομηχανίας το 

10,89% ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι συνεισφέρουν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Ο Ν. 

Τρικάλων παράγει το 2% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας.  

Το 2003 το δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο του Νομού ανέρχονταν σε 9,6 

χιλ. ευρώ (άνοδος 7%, 77% του μέσου όρου της Ελλάδας) και 10166,96 το 2004. Οι 

φορολογούμενοι πλήρωσαν κατά μέσο όρο για φόρο εισοδήματος 516 ευρώ, έναντι 

μέσου όρου χώρας 1.076. Το 2002 είχαμε μια αύξηση του ποσοστού των ελεύθερων 

επαγγελματιών και μείωση του ποσοστού των υπόλοιπων κλάδων (εκτός των 

συνταξιούχων).  


